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a.c. a avut loc ședința. Co
mitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., pre
zidată de tovarășul Nicolae • 
Ceaușescu, secretar - ge
neral al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii 
România.

Comitetul Politic Exe
cutiv a ascultat informa
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la 

'■ desfășurarea Consfătuirii 
Comitetului Politic Con
sultativ al Tratatului de 
la Varșovia, care a avut 
loc la Moscova în zilele 
de 22-23 noiembrie. Co
mitetul Politic Executiv a 
aprobat în unanimitate ac
tivitatea desfășurată cu a- 
cest prilej de delegația ță
rii noastre, de secretarul 
general al partidului, pre
ședintele României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
apreciind că ea corespun
de întrutotul mandatului 
încredințat, ’ politicii ge
nerale interne și externe a 
partidului și 
tril.

Comitetul 
xecutiv a dat 
precieve 
cit în

Socialiste

statului nos-

Politic E- 
o înaltă a- 

modului strălu- 
care tovarășul

Nicolae Ceaușescu a expus; 
la această consfătuire po
ziția României, principia
lității profunde și 
ritului de răspundere 
xemplar cu care 
dit și susținut 
le generale ale 
ei socialiste în 
le . discutate, 
tovarășului 
Ceaușescu constituie un 
minunat exemplu de pro
movare consecventă a 
Directivelor Congresului 
al XI-lea, a prevederilor 
Programului P.C.R., a le
gilor țării noastre, a ho- 
tărîrilor Comitetului Cen
tral al partidului, 
Adunări Naționale, 
siliuluj de Stat și 
vernului, de. slujire devo
tată a intereselor supre
me ale poporului român, 
ale României socialiste, 
ale cauzei generale a so
cialism ului, progresul u i
social și' păcii în lume. Co
mitetul Politic Executiva 
aprobat semnarea de că
tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a Declarației 
statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, pre
cum și poziția adoptată în 
problemele militare, ale 
Tratatului de la Varșovia, 
care au făcut obiectul or-

spi- 
e- 

a oglin- 
orientări- 
liomâni- 

probleme- 
Activitatea 

Nicolae 
constituie

Marii

Con-
gți-

dineî de zi a consfătuirii. 
Comitetul Politic Exe

cutiv își exprimă satisfac
ția față de conținutul De
clarației adoptate de Co
mitetul Politic Consulta
tiv, a cărei orientare prin
cipală o constituie promo
varea cauzei destinderii, . 
dezarmării, securității și 
păcii pe continentul euro
pean și întreaga lume, co- ■ 

. laborării și înțelegerii; în
tre popoare. Comitetul 
Politic Executiv apreciază 
faptul că Declarația pune 
principalul accent pe sub
linierea însemnătății pri
mordiale a dezarmării pen
tru destinele omenirii, 
pentru asigurarea dezvol
tării tuturor națiunilor pe 
calea progresului econo
mic și social, pentru con
tinuarea cursului spre des
tindere și securitate, pen
tru evitarea unui război și 
întărirea păcii.

Declarația adoptată es
te de natură să stimuleze 
și mai puternic lupta țări
lor socialiste, a popoare
lor, a forțelor înaintate 
de pretutindeni pentru tre
cerea la măsuri 
de înghețare și 
a cheltuielilor
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în ziua de 23 noiembrie

Șapte întreprinderi miniere 
au extras cărbune peste plan

VULCAN : -Ș-221 tone, ANINOASA : 4*220 
tone, LONEA : 4-173 tone, LIVEZENI: 4-23 
tone, URICANI : 4- 10 tone, PETRILA : 4-9 tone, 
PAROȘENI : 4-4 tone.

Colectivul I. M. Vulcan 
a extras cărbune peste 
prevederi, incepînd cu 
data de 20 noiembrie, a- 
cuinulînd 893 tone în pa
tru zile lucrătoare. Cu a- 
cest rezultat, in preajma 
încheierii lunii noiem
brie, mina Vulcan înre
gistrează o restanță de 
cărbune la zi care nu de
pășește producția a două 
schimburi, fapt ce expri
mă cu convingere că 
printr-o mobilizare mai 
intensă a propriei capaci
tăți de muncă, colectivul 
poate recupera în cele 
citeva zile rămase pină la 
încheierea lunii' restanța 
pe care o are.

La Aninoasa, ultimele 
zile de activitate produc
tivă s-au dovedit rodnice, 
evidențiindu-se, din nou, 
cu prisosință ce forță u-

riașă a producției ' 
oamenii, brigăzile de 
nerj fruntașe. Astfel 
mai la 
(asupra 
ruia, în parte, 
feră și 
privind utilizarea timpu
lui de lucru în abataj, ce 
apare chiar în acest nu
măr de ziar) în săptămîna 
în care ne aflăm s-au re
alizat. peste plan, cite- 
304 tone cărbune — luni, 
200 tone — marți, 90 tone 
— miercuri, 242 tone — 
joi. Fiecare din brigă
zile conduse de Hie Ni
colae — dotată cu com
plex mecanizat de sus
ținere —, Traian Cerna și 
Iosif Presecan s-au între
cut în a realiza produc
tivități ale muncit supe
rioare prevederilor cu 0,5- 
1 tonă pe post.

sîut 
mi- 
nu-

I 
că- 
re-

sectorul 
activității 

se 
raidul nostru

în abataj, valoarea timpului e

concrete 
reducere 

militare și

(Confinuare in pag. a 4-a)

Strungarul Iosif Kolberl 
din cadrul atelierului 
canic Livezeni 
I.R.I.U.M.P. execută 
se de bună calitate.

me- 
al 

pie-

IN ZIARUL DE AZI :

• Temelie* solidă a formării viitorilor 
ciqliști

• Din partea 
duselor petroliere

• Punerea în 
talice de 5 lei

Centralei de desfacere a 
PECO.
circulație a unei .monede

• CULTURĂ - ARTA

Consiliului
Ieri dimineață a avut 

loc la Petroșani sesiunea 
Consiliului popular munici
pal. :

Deputății și invitații pre- 
zenți la sesiune au analizat 
„Preocuparea Comitetului 
executiv al Consiliului 
popular municipal pentru 
îmbunătățirea stării de să
nătate a populației. Măsu
rile întreprinse pentru a- 
plicare și respectarea pre
vederilor Legii sănătății**. 
Raportul eu privire la a- 
ceastă problemă, aflată la 
ordinea de zi a sesiunii, a 
fost prezentat de deputatul 
Teodor Rusu, vicepreședin-

spe-

pro-

me-

(pag. a 2-a)

(pag. a 3-a)

Sesiunea

Plenara Comitetului 
municipal de partid

Ieri, a avut loc la Pe
troșani, plenara Comite
tului municipal de partid. 
Au participat membri și 
membri supleanți ai co
mitetului m u n i c i p a 1, 
membrii comisiei de re
vizie,- activul de partid din 
domeniul organizatoric, ac
tiviști 
cători 
masă 
tari 
partid, președinți 
mitctelor sindicatelor, se
cretari ai comitetelor 
U.T.C. și directori din u- 
nitățile economice, acti
viști obștești ai comitetu
lui municipal de partid.

La lucrările plenarei a 
luat parte tovarășul Teo
dor Haș.. prim-secretar al 
Comitetului județean Hu- 

■ nedoara al P.C.R.
Plenara a adoptat, 

la ordinea de 
Raport cu privire Ia 
tivitatea desfășurată de or
ganele și organizațiile de 
partid pentru ] 
narea stilului și 
lor de muncă în 
cerea activității 
ce și politice din 
Ie municipiului ;
re cu
preocuparea organelor 
organizațiilor de partid, 
sindicat și a consiliilor oa-

partid, condu- 
organizațiilor de 
obștești, secre- 

comitetelor de 
ai co-

zi
ac-

perfecțio- 
metodc- 
condu- 

economi- 
i uni tați-

Informa-
Privire la 

și

in
ele
Și

menilor muncii pentru 
făptuirea obiectivelor 
investiții industriale 
social-cul turale prevăzute 
a se realiza în 1978 și în 
cincinal in municipiul 
Petroșani. Măsurile ce se 
impun a fi luate pentru 
realizarea planului pe a- 
nul 1979.

Pe marginea materiale
lor prezentate au luat cu
vîntul tovarășii Gheor- 
ghe Pană, Ștefan Puican, 
Ioan Vasdescu. loan Pre- 
doșan. Aurel ; Brînduș, lsi- 
d.or Căpeț, ^Teodor Balaș, 
Alexandru Micleâ, Teodor 
Rusii, Vasile Ogherlaci.

. li îh încheierea dezba te
ferilor a luat cuvîntul to
varășul Teodor Haș, care a 
apreciat preocupările 
mitetului municipal, 
organelor -și organizațiilor 
de partid pentru îmbună
tățirea stilului și meto
delor de m'fancă si a făcut

- recomandări pentru 
vitatea de 
rea înlăturării 
rilor existente 
continue a 
muncii de partid în 
ducerea activității 
mice și politice din 
tregul municipiu.

Plenara a adoptat mă
suri organizatorice.

co
aie

acti-
viitor în vede- 

neajunsu- 
și creșterii 

eficienței
con- 

e-ono- 
în-

<f)ă informăm

proiectul de hotă* 
iar deputata Rodica 
Dijmărescu — ra- 
Comisiei permanen- 

să-

popular municipal
al Comitetului executiv 
Consiliului popular mu

nicipal. Tot în prima parte 
a lucrărilor sesiunii, depu
tatul George Dârlea a pre
zentat 
rîre, 
Marta 
portul
te învățămînt, cultură, 
pătate; muncă șl ocrotiri 
sociale.

Pe marginea acestor do
cumente au luat cuvîntul 
deputății și invitații Mihai 
Cosma, Ghearghe Drăghici, 
Petru lohașcu, Fulviu

mult mai mare tfecît „*a ziuă"

FIECARE MINUT CIȘTIGAT 
înseamnă tone de cărbune in plus

„Măsura timpu ui - 
realizarea 

preliminarul"
Ora 18. Ne aflăm în- 

tr-unul din abatajele me
canizate ale sectorului :■ T.i 
Șeful .de schimb Constantin 
Ilie, sosise la locul de 
muncă, împreună cu orta
cii, cu un sfert de oră mai 
devreme, timp in care pre
gătise tot ceea ce era ne
cesar pentru ca „preluarea" 
lucrului să se facă fără 
stagnări, ne declara : „Dacă 
aș apăsa acum pe buton

La I. M. Aninoasa, în această ultimă decadă a 
lunii noiembrie, producțiile zjmice de cărbune au 
crescut neîntrerupt. Plusurile de extracție înregistrate 
confirmă mari rezerve de producție ce se cer valori
ficate depiin prin utilizarea multiplelor căi ce stau 
la indemina colectivului. Folosirea rațională, inten
sivă a timpului de lucru constituie, în contextul 
acestui imperativ, una din rezervele esențiale de care 
depinde îndeplinirea planului pe această lună și în 
luna decembrie, a mobilizatoarelor sarcini de creștere 
a producției și productivității muncii pentru anul 
viitor. Aceasta a fost de altfel și tema unui recent 
raid-anchetă înlreprins de 
ale I. M Aninoa»-

redacție" în cîteva abataje

con. bina cip începe- 
«m .șle-> lacom am cărbu
ne. Dar, după cum veucți,

beuriie care transportă 
cărbunele nu merg, iar si
lozul nostru

Isacu,
Nicolae
Neeșa,

Cornel Ardeleanu, 
Aldica, Felicia 

Aurel Aitoneanu, 
din partea Direcției sani
tare a Consiliului popular 
județean.

După dezbateri, deputății 
Consiliului popular muni
cipal au aprobat în una
nimitate „Ilotărîrea nr. 
10/1978 privind îmbunătă
țirea stării de sănătate a 
populației, în primul rind 
a indicatorilor demografici, 
reducerea morbidității și 
creșterea eficienței acțiuni
lor profilactice".

I

Prin grija Consiliului 
popular municipal și 
prin acțiuni de muncă 
patriotică, tabăra de va
canță a pionierilor și e- 
levilor de la Valea de 
Pe.ști va dispune, în cu- 
rînd, de încălzire centra
lă. Cum instalațiile sînt 
deja în probe tehnologi
ce, semne bune, deci, are 
vacanța de iarnă.

♦-------------
Posesorii de cîini sînt 

treacă pe la 
veterinare 
la 15 de- 

o rele 7 și 
vaccinării 
patrupezi- 
! (LV.)

invitați să 
dispensarele 
din Vale, pînă 

. ci/mbrie, între
10, în vederea 
antirabicc. A 
lor, bineînțeles

Nu este prima dată cînd 
se întîmplă așa". De afir
mațiile șefului de schimb 
aveam să ne convingem 
tot timpul cît am stat în 
sector. Ce se întîmplăse, de 
fapt ? Doi dintre manipu- 
lanții de la benzi nu veni
seră Ia șut, din cauza lor la 
ora 18,50 benzile încă nu
porniseră. Or, în această spunea : 
situație, pentru începerea ___
lucrului un om din abataj cînd au pornit benzile

Raid realizat de 
A. HOFFMAN, 

C. GRAURE 
si C. IOVANESCU

derea plasei pentru tavan.- 
In aceste condiții,' deși mi
nerii din schimbul III so
siseră la vreme în abataj, 
iar cei din „II" erau de
prinși să stea în continu
are cîteva minute pînă 
cînd și activitatea din 
schimbul IU să intre „în 
plin", greutățile ivite pe 
fluxul de producție se da
torau, după cum ne-am 
convins la fața locului, nu
mai muncitorilor auxiliari 
și a unei slabe aprovizio
nări cu materiale. Despre 
preliminarul schimbului, a- 
dică despre cele 120 tone 
cărbune care trebuiau ex
trase, șeful de schimb ne 

„Dacă cel puțin 
de la această oră (ora 19,

♦
La cererea locuitorilor 

din Jieț, traseul auto
buzelor care circulă pe 
ruta Petroșani —■ Jieț a 
fost prelungit. Nu toți 
șoferij autobuzelor merg 
insă pînă la cap de li
nie. E cazul s*o -fac-a l 
(Gh. Arșoi).

♦

trebuia să meargă la ban
dă. De-ar fi tost numai
atît și tot ar fi fost cum 
ar mai fi fost. Dar, în a- 
bataj mai lipseau sîrma

este plin. si șnurul necesare la .prin- (Continuare în pag. a 2-a)

I 
I 
I 
I 
I 
I

In cadrul acțiunilor de 
munca patriotică, uteciș- 
tii de la I.M. l.onea au 
colectat, în săptâmina 

. trecută 500 kg cupru re
cuperat din cabluri nefo- 
losite, existente pe gale
riile minei, iar cei de la 
Preparația cărbunelui din 
Petrila au realizat prin 
colectări de deșeuri, eco
nomii finanțate in valoa
re de 13 mii lei. (loan 
Dan Bălan)

<Vă informăm
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Integrareaînyățărnîntului superior minier

în viața social-economică a Văii Jiului

Temelie solidă a formării
viitorilor specialiști

Învățămîntul- superior de 
mine : își are originea în 
Școala națională de poduri 
și șosele, reorganizată în 
anul 1920 în cadrul fente
lor școli politehnice din 
București și Timișoara. Ne
cesitatea valorificării bogă
țiilor din subsolul țării 
noastre a impus formarea 
de specialiști mineri cu 
calificare superioară. Anul 
1948 — an de profunde 
transformări revoluționare, 
sociale și economice, în 
țara noastră — a pus în
vățămîntul superior minier 
pe. noi baze organizatorice, 
înființîndu-se Institutul de 
mine din București și Ti
mișoara, Institutul de mine 
din Brad și Institutul căr
bunelui la Petroșani. în- 
cepînd din anul 1957, între
gul învățămînt superior 
minier din România, pen
tru toate ramurile indus
triei extractive, s-a desfă
șurat în 
de mine 
troșani.

Faptul 
mine a fost 
funcționează 
lui.
brțnifer al țării, 
cele mai optime 
pentru îmbinarea 
mîntului cu producția, pro
iectarea Și cercetarea, le
gătura dintre teorie și prac
tică primind un conținut 
concret prin folosirea plat
formei industriale din mu
nicipiu și a centrelor mi
niere învecinate (Motru-Ro- 
V’n'ari. Deva. 
Teliue etc-.).

Creație a 
cialiste din 
continuînd cele mai

toate 
extractive, 

cadrul Institutului 
cu sediul în Pe

că Institutul de 
reorganizat și 
în Valea Jiu- 

important bazin car- 
creepză 
condiții 
învăță-

Brad. Ghelar-

societății so
lara noastră.

educație au dobîndit o 
importanță covârșitoare.

în domeniul învățămîn
tului superior, conducerea 
de partid și de stat > pune 
accentul pe acele sectoare 
care contribuie nemijlocit 
la dezvoltarea economiei 
naționale, la formarea de 
specialiști capabili să pro
moveze progresul tehnio, să ■ 
organizeze în mod științi
fic activitatea de produc
ție. Partidul nostru a por
nit de la premisa, verifi- 

praetică, potri- 
învățămîn- 

o r trebuie 
maximă re- 

mobilitate și

de 
căreia 
superi

cată 
vit 
tul
să manifeste 
ceptivitate, 
capacitate de adaptare la 
progresul științei și cul
turii.

în decursul acestor 30 de 
ani, • Institutul de mine s-a 
dezvoltat odată cu bazinul 
carbonifer din care face 
parte integrantă. Pentru cei 
care au 1 fost primii — fie 
studenți, fie cadre didac
tice se mai păstrează
încă vie imaginea primului 
local : institutul dispunea 
de un spațiu , insuficient 
pentru a se putea dezvolta 
activitatea la nivelul cerut 
unei instituții de învăță
mînt superior. I,a 7 decem
brie 1918, cu anii I, II și 
III, cu o singură secție —

a dat 
nați- 
ingi- 

din 
func-

Impunătorul edificiu al în vățămintului superior mi
nier.

Punerea în
circulație a
unei monede

metalica de 5 iei
Banca Națională a Re

publicii Socialiste Româ
nia va pune în circulație, 
începînd < u data de 1 de
cembrie 1978, o monedă 
metalică de 5 lei.

Actualul bilet d' bancă
de 5 iei existent în cir-
culație va continua sâ ai-
bă deplină putere ■circu-
latorie.

Pe fața monedei meta-
lice, în interiorul che-.
narului, care este dublat

bune transformărilor 
tradiții ale învățămîntului 
tehnic superior. Institutul 
de mine din Petroșani se 
prezintă astăzi cu un bi
lanț bogat în realizări, ex
periență și tradiție proprie 
în formarea cadrelor in
ginerești.

în epoca noastră, proble
mele de învățămînt și de

tar procesul de învățămînt 
s-a organizat în opt semes
tre:

La împlinirea a trei de
cenii de la înființarea lui, 
Institutul dispune de o bo
gată bază ? materială cu 
perspectiva ca pînă în 1981 
să și-o. dubleze. Cej 2 500 
de studenți înscriși în anul 

■ universitar 1978-1979 ■ de-, 
monstrează elocvent dez
voltarea actuală, avîndu-se 
ca perspectivă pentru .1985 
o cifră de școlarizare de 
aproape 4000 studenți.

Institutul de mine 
pînă acum economiei 
on ale peste 5 000 de 
nori și subingineri, 
care mulți dețin azi
ții de răspundere în econo
mie. cercetare, proiectare, 
învățămînt. Ingineri strălu
ciți,: profesori i-eputați s-au 
bucurat și se bucură de 
un binemeritat' prestigiu în 
cercurile de specialitate din 
țară și de peste hotare, da
torită seriozității pregătirii 
în școală și activității de
puse pe vastul șantier al 
creației științifice. Și cei 
397. de ingineri și șubin- 
ginpri minieri și electrome
canici repartizați în ultimul 
deceniu în Valea Jiului își 
canalizează, energia și forța 
creatoare, spre aplicarea în 
.practica economică a teh- 

mo
derne. întâlniri permanente' 
între ingineri și foștii pro-- 
fesori au Joc cu ocazia o- 
i-elor efectuate de cadrele 
didactice pe platforma Văii 
Jiului, în cadrul celor 1.2 
ore pa săptămână de asis
tență tehnică ăavi în timnul 
practicii în producție a stu
denților.

Legătura aceasta organi
că între Institutul de mine, 
întreprinderile miniere și 
institutele 
proiectare 
integrarea 
eficientă economic și edu
cativ în viața șocial-ecdno- 
mică din Valea Jiului.

„Exploatarea și prepararea micii și tehnologiilor 
zăcămintelor de cărbune" J....• • —
—, cil un număr de -135 
studenți și 28 cadre didac
tice, Institutul de mine și-a 
început activitatea. Anii 
care au urmat au însem
nat ani de dezvoltare, de 
transformări care aveau 
loc în contextul general al

__ ____ ___  r revoluțio
nare din patria noastră. 
Astfel. începînd cu anul 
universitar 1949-1950 pe 
lîngă secția „Exploatarea 
și prepararea zăcămintelor 
de cărbune** se înființa o 
alta nouă — „Electromeca
nică minieră"; în același . 
timp pentru studenții in- 
trați în acest an universi-

52IA Apropo de stații 
în autobuzul de pe tra

seul Uricani — Petroșani 
s-a petrecut joi seara (ora 
20,30) o situație destul de 
neplăcută. Călătorii stau 
ghemuiți în scaune, dez- 
morțindu-se, după ce aș
teptaseră aproximativ 45 
de minute prin stații. Șo
ferului de pe autobuzul 
31-HD-365 (pe numele 
Kalanyos, după spusele ta
xatoarei) puțin îi pasă și 
printr-o atitudine sfidătoa
re dă din nou prilej de 
ceartă. înainte de stația 
Valea Ungurului, doi că
lători (un bătrîn și un elev) 
își anunță eoborîrea. Taxa
toarea semnalizează prin 
sonerie, dar șoferul refuză 
să oprească. Cei doi călă
tori sînt astfel obligați

să-și prelungească „călăto
ria" și să se întoarcă, pe 
întuneric, de la Iscroni. 
Călătorii protestează, însă 
șoferul rămîne impasibil, 
continuînd o șuetă în care 
era angrenat cu vreo 3-4 
„prieteni", sprijiniți de 
bordul mașinii. în stația 
„garaj STRA1* procedeul se 
repetă ; . alți călători sînt
nevoiți să meargă o- stație 
în plus, să se întoarcă pe 
jos. Contrariați, îl între
băm în Petroșani pe șofer 
de ce nu oprește în stații. 
Ni se spune că nu-i „mer
ge soneria", dar nu e a- 
devărat. Am dori să știm 
cine-1 poate lecui pe șofer 
de acest nărav ?

C. STANESCU

cu un șir circular de punc
te, este imprimat în re
lief un. segment de roa
tă dințată, peste care se 
suprapune, în dreapta și 
în stingă, în partea de jos, 
cite un spic de grîu. în 
spațiul secționat al roții 
dințate este imprimată ci
fra ,,5“, iar dedesubt cu- 
vîntul „lei**. în partea de 
jos, la mijloc se află con
turul unei instalații chi
mice, unei sonde 
liere, unui stîlp de 
tensiune și a unui 
hidroenergetic.

Pe partea cealaltă 
nedei este inprimată
ma
România, 
inscripția 
cialisifi România", iar 
desubt 
„1978".

Pe cantul monede; este 
imprimată, în negativ, o 
linie șerpuită, iar în cele 
două întreruperi ale a- 
cesteia, cîte un romb.

petro- 
înaltă 
baraj

a mo- 
ste- 

Republicii Socialiste 
înconjurată de

„Republica So-
5 ' d-e-

anul emisiunii

Din partea Centralei de desfacere 
a produselor petroliere PECO

miniere
de cercetare 

demonstrează
Iu; complexă,

Prof. Ion MIRI’EA

Datorită accidentului 
tehnic- din 31 octombrie ' 
a.c. de la Combinatul pe
trochimic Pitești, despre 
care s-a refulat în pre
să la -vremea respectivă, 
s-a produs o diminuare 
temporară a Producției de 
gaze lichefiate (aragaz). în 
consecință, aprovizionarea

cu butelii de aragaz se va 
face, pe o perioadă de 
timp, în cantități limitate.

Ținînd seama 
ceastă situație, 
de desfacere a 
petroliere PECO
dă tuturor consumatorilor 
de aragaz să facă maxi-

de a-
Centrala 

produselor 
recoman-

mum de economie în fo
losirea bufeliil or.

S-au luat măsuri pen
tru punerea în funcțiu- 

cît maj curînd posi- 
a instalațiilor produ- 

precum

ne,
bil, 
cătoare de aragaz, 
și pentru importarea unor
cantități de gaze liche
fiate.

Fiecare minut cîștigaf înseamnă tone de cărbune în plus
* (Urmare din pag. 1)

n.n.) ar merge totul, . bine, 
lie-am face preliminarul. 
par cele 50 minute 
pierdute se măsoară 
in tone de cărbune, în 
tone pierdute atit pentru 
brigadă, țît și pentru sec
tor și mină".

Oamenii abatajului știu 
să prețuiască la justa va
loare fiecare minut. Știu 
cît înseamnă pentru briga
dă un minut pierdut. Din 
cauza defecțiunilor de. tot 
telul, în prima parte a 
lunii au rămas restanțieri 
la nivelul brigăzi; cu 800 
tone și cu aproape 2 tone 
la productivitatea muncii, 
începînd însă cu 13 noiem
brie, nu au coborît cu pro
ducția sub 300 tone pe zi, 
iar în unele zile au reali
zat și 700 tone. „Sîntem 
hotărîți ca și în noiembrie 
să ne depășim planul cu

Preluarea schimbului
în abatajul frontal nr. 1, 

de la sectorul V, unde lu
crează brigada luf Petru 
Roman am. ajuns cu un 
sfert de oră înainte de 
terminarea schimbului II. 
„Astăzi am avut o zi bună 
— ne. spune Ion Simionca, 
șeful de schimb. De la 
schimbul I am preluat puș- 
cat frontul de lucru, iar 
sarcina noastră a fost doar 
de a evacua cărbunele și

cel puțin 800 tone, ca și 
în luna trecută. De aceea 
venim la front la timp, și 
chiar ma; devreme, știind 
că, de fapt, la noi, timpul 
se rnăsoară în tonele de.. 
cărbune pe care le extra
gem”,'ne spunea .în conti
nuare același interlocutor.

Cum ne convinsesem că 
în brigada lui llie Nico
las, predarea și preluarea 
lucrului se face în abataj 
și nicidecum pe galerii sau 
„la ziuă", cum se mai o- 
bișnuiește, din cînd în cînd, 
la formațiile neproductive, 
îl abordăm la b discuție 
și pe minerul Pavel Per- 
dun, șeful schimbului II, 
care ne-a informat că .pre
liminarul schimbului a 
fost depășit în acea zi cu 
50 de tone. Am fi dat și 
mai mult, dar „rolul" ne-a 
creat cîteva probleme.

se face din mers
pregăti frontul pentru 
schimbul următor. La hpi 
în brigadă, de regulă, se 
întîmplă așa. Nu se urmă
resc doar realizările unui 
singur schimb, ci ale în
tregii brigăzi**. într-adevăr, 
rezultatele brigăzii, condu
se de Petru Roman con
firmă această preocupare 
pentru fiecare minut cîști* 
gat. Luna trecută brigada 
a obțin ut o depășire de a-

rămînerte, Cosma 
oamenfî risit :

proape 300 tone de căr
bune. în prima decadă a 
luni; în curs, e drept, s-au 
înregistrat unele 
în urmă, dar toți
brigăzii șînt hotărîți să re
cupereze aceste. restanțe. 
Cum ? „Prin eliminarea 
tuturor timpilor morii — 
ne spunea în continuare 
șeful de schimb. începem 
programul eu cîteva minu
te mai repede, după șut ră- 
mînem alte cîteva minute 
în plus. Și aceasta contea
ză, se simte la sfîrșit de 
lună cînd tragem linie".

încă nu era ora 18 și 
schimbul III, condus de 
minerul Mihaj Iura, își 
făcuse apariția în. abataj. 
Preluarea lucrului s-a făcut 
din mers, fiecare om în 
parte transmițînd ortacului c

sarcinile pentru schimbul 
următor. Despre acest lu
cru minerii Ion Șteț și 

Ciulea ne-au mărtu- 
„Ș-ar pierde mult

timp — arăta Ion Șteț — 
pină cînd șeful de schimb 
ne-ar spune la fiecare ce 
are de făcut, or interesul 
nostru este de ă cîștiga 
timpul, nu să-l pierdem".

Da ora 18,15 ne aflam în 
galeria de cap de la ori
zontul IX. își făceau apa
riția mineri; de la abata
jele sectorului, care-și în- 
cheiaseră șutul. Ultimii sînt 
cei din schimbul condus 
de Ion Simionca de care ne 
despărțisem cu cîtva timp 
în urmă, însă și-au mai 
prelungit programul pină 
cînd în abataj totul a ră
mas în ordine.

în timp ce minerii suprapun schimburile, 
„regia“ așteaptă pe galerie 

cu prima colivie de perso-Am mai cuprins în rai
dul nostru cîteva abataje 
din sectoarele 1 și V ale 
minei, între care cele con
duse de Constantin Broas
că, Constantin lacob ‘și Io
sif Presecan, ca și lucrări 
de pregătire din aceeași 
zonă de exploatare. La ora 
17,35, în galeriile de cap 
ale abatajelor conduse de 
llie Nicolae și losil, Prese
can, tinerii Ion Veghireanu, 
Alexandru Erdei și Gheor- 
ghe Jușcă, sosiți în grabă

că, dintre cei doi ajutori ai 
șefului de schimb — al 
4-lea muncitor împărțit pe 
același schimb. Fipre.a Sfîr- 
loagă, lipsea pentru a cin- 
cea oară în luna aceasta 
— unul a fost obligat să 
coboare chiar în primele 
minute ale schimbului la 
orizontul de bază pentru a 
goli rostogolul plin. Ope
rația urma să răpească ți
nui om plasat direct în 
abataj două ore numai 
pentru că golirea cărbune
lui nu se face, așa cum s-a 
stabilit și cum e firesc, de 
către personal auxiliar. La 
ora 18 și 51 de minute, în 
intersecția de la ,,nr. 7", 
doi lăcătuși din schimbul 
III, Cornel Bîrcu și 
Gheorghe Stan, abia sosiți 
de la suprafață, se așeza
seră pe o bancă alături de 
maistrul minier Dumitru 
Șetraru. „Ce așteptați 
i-am întrebat, firesc pe 
toți trei. „Să vină șeful de 
schimb și sâ ne cheme la

o lungire de transportor". 
Așadar, în timp. Ice in a- 
bataje activitatea schimbu
lui III începuse cam eu o 
oră mâi devreme, doi oa
meni, socotiți de către mai
strul ce le ținea compa
nie „buni lăcătuși", aștep
tau fără nici o ocupație, cu 
toate că, chiar în acel ioc, 
se auzea o conductă de 
aer comprimat că „suflă", 
iar la mai puțin de 100 m 
era o scurgere de apă pe 
lîngă care trecuseră și cei 
doi, și a cărei reparație in
tra tocmai în atribuțiile 
lor... Pentru că un maistru 
neglijent de la sectorul 
VIII al minei nu plasase 
un manipulant de bandă, 
stăteau cîteva abataje pe 
fluxul respectiv. în timp 
ce în abataje minerii su
prapuneau schiniburile, 
manipulantul benzii în 
schimbul precedent părăsi- 
'se locul de muncă fără 
să-i pese de ce lasă în 
urmă.: ț

nai dinspre ziuă, pregăteau 
deja o parte din materia
lele necesare schimbului 
III. Pe doi dintre ăi i-ani 
întîlnit, din păcate, și peste 
o ora și jumătate tot aco- 
la. Executau manual din 
lut buraj pentru găurile 
de pușcare, „cheltuind" din 
timpul productiv, pentru., o 
operație auxiliară, fiecare, 
cite o oră.

în abatajul brigăzi; con
duse de Constantin Broas

Credem că aspectele întîlnite cu prilejul raidului 
nostru pun pregnant în evidență ce uriașă rezervă a 
producției este folosirea int egraiă și intensivă a timpu
lui de lucru. Fie că vorbim de mai buna planificare 
și organizare a muncii, inclusiv plasarea corespunză
toare a posturilor „cheie" pe fluxul de transport, fie 
câ avem in vedere ordinea și disciplina, respectarea 
strictă a șarcinilor proprii de către toți muncitorii, 
ații cei din fronturile direct productive 
cil și cei indirect productivi, utilizarea în grad mai 
înalt a timpului de lucru disponibil în subteran poate 
și trebuie să devină sursa unor însemnate creșteri de 
producție la I. M. Aninoasa.
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Manifestări dedicate celei de a 60-a aniversări 
a formării statului național unitar român 

întreprinderile, instituțiile cultu- căruia vor fi evidențiate 
de învățămînt din Valea Jiului istorice, 
manifestări tematice consacrate u’.„ ....

> semnificațiile 
, politice și social-economice 

■ ale unirii de la 1 Decembrie 1918. în 
. încheiere elevii prezintă montajul literar 
. „Alba lulia".
' • La Petroșani, Lupeni, Vulcan și

Petrila se desfășoară astăzi (ora 1.0) faza 
orășenească a concursului „60 de ani de 
la formarea statului național unitar 
român”, organizat de Consiliul munici
pal al organizației pionierilor.

• Comitetul U.T.C. de la Liceul indus
trial minier din Petroșani organizează 
astăzi (ora 17) la Casa de cultură sim
pozionul și concursul „60 de ani de la 
marea unire".

• La Muzeul mineritului din Petro-

• în 
rale și 
au lo-c 
împlinirii a șase decenii de la istoricul 
act al'unirij Transilvaniei cu România 
înfăptuit la 1 Decembrie 1918. Mîine 
(ora 9) la cinematograful „Unirea11 dm 
Petroșani se va desfășura concursul „60 
de ani de la constituirea statului națio
nal unitar român", organizat de Consi
liul municipal al elevilor din cadrul 
Comitetului municipal al U.T.C. Echipaje 
de elevi, reprezentînd toate, liceele din 
municipiu, vor lua parte la acest con
curs care cuprinde probe de istorie, cre
ație literară și artă plastică.

• Astăzi (ora 13) la Liceul economie' __________
și de drept administrativ din Petroșani șan; este deschisă expoziția „Ideea unirii 
va avea loc un simpozion în cadrul în vechi ziare românești11.

Se pregătește, Ia masă deocamdată, o nouă piesă de teatru cu care în curînd 
formația artistică a Casei de cultură Petroșani se va prezenta la faza orășenească 
a celei de a doua ediții a Festivalului național „Cîntarea României".

E
0 activitate

măsura cerințelor oamenilor muncii
în această perioadă viața 

poiitico-educativă și cultu
rală din țara noastră se 
desfășoară pe două coordo
nate : întîmpinarea aniver
sării a 60 de ani de la 
formarea statului național 
unitar român și finalizarea 
etapei de masă a Festiva
lului național „Cîntarea 
României11. Actul istoric 
de la 1 Decembrie 1918 în
cheia procesul complex, de 
unificare cu profunde sem
nificații pentru conștiința 
noastră, a poporului român, 
deschizînd noi perspective 
de dezvoltare a societății, 
înfăptuite eu entuziasm re
voluționar, sub conducerea 
Partidului Comunist Ro
mân, în anii de construire 
a socialismului, . oamenii 
muncii fiind proprietari, 
producători și beneficiari ai 
tuturor bunurilor >' materi
ale și spirituale. Festivalul 
național „Cîntarea Româ
niei" este o manifestare a 
hărniciei și permanenței, 
forței creatoare a maselor 
de oameni aj muncii, ex
primată în Valea Jiului de 
o mișcare cultural-educati
vă și artistică din ce în ce 
mai cuprinzătoare. Această 
participare largă trebuie 
apreciată din două puncte 
de vedere : prin numărul 
artiștilor amatori cuprinși 
în procesul de creație (de
osebit de semnificativ la 

--„Vulcan, Petrila sau Uri- 
cani), dar și cel al spec
tatorilor antrenați la acțiu
nile culturale ' desfășurate 

în întreprinderi. Toate ma
nifestările desfășurate în 
Valea Jiului nu trebuie să 
se orienteze . însă numai 
spre artă. Festivalul națio
nal „Cîntarea României" 
are un scop mult mai com
plex, despre care seCreta-

rul general al parti
dului, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, spunea : „Dim
potrivă, ar trebui să să a- 
corde o atenție sporită e- 
ducației ideologice a mase
lor, dezbaterii largi a pro
blemelor complexe, pentru 
a da oamenilor un răspuns 
la preocupările lor, pentru
uminniiumuuimmmm

Festivalul 
național 

„Cîntarea 
României", 

ediția a ll-a 
uutuiiiniiiHitiiiiiiiriiimrj 

a face ca toți cetățenii pa
triei noastre să fie înar
mați cu toate cuceririle 
științei, alte cunoașterii u- 
mane, să devină luptători 
activi pentru 
concepțiilor i 
despre lume 
țara noastră, 
lume11.

Este un fapt 
că 
constituit

afirmarea 
revoluționare 

și viață, în 
în întreaga

intr-adevăr 
în Valea 

noi
refnarcabil 
Jiului s-au 
formații de cllieri te genuri 
și tipuri, că au fost atrași 
în rîndul artiștilor amatori 
mul ți tineri talentați care 
lucrează, cu rezultate no
tabile, în întreprinderi mi
niere. O atenție cel puțin 
asemănătoare și constantă 
trebuie acordată acțiunilor 
educative, de promovare a

științei și tehnicii, de edu
cație materialist-dialectică, 
acțiuni al căror grad de 
interes sporește numai prin 
cunoașterea directă a pre
ocupărilor intelectuale ale 
oamenilor muncii. O astfel 
de activitate, dinamică, 
concepută atractiv, ne aș
teptăm să desfășoare or
ganizațiile U.T.C., diversi- 
ficînd metodele de educa
ție și promovînd un stil 
de muncă deschis, colectiv, 
în colaborare cu 
ile culturale. La 
lele-concurs care 
loc, și care se vor 
fășura în cadrul etapei de 
masă a Festivalului națio
nal „Cîntarea României", 
se pot desprinde eforturile 
întreprinderilor (care tre
buie să efectueze o acțiune 
directă, formativă, de per
fecționare mpral-politică și 
profesională a tuturor oa
menilor muncii), al orga
nizațiilor de sindicat și ale 
U.T.C. destinate educației, 
proces multilateral care 
trebuie privit în procesuali- 
tatea lui:. Eficiența marji 
manifestări a culturii și e- 
ducațiel socialiste, Festiva
lul național ..Cîntarea 
României11 este cu atît mai 
mare cu cît diversitatea 
acțiunilor întreprinse este 
mai întinsă iar locul de 
desfășurare sp apropie de 
oamenii muncii care au nu 
numai preocupări artistice, 
ei și de activă perfecționare 
profesională, ideologică, 
culturală.

DECEMBR1
Din veghe înflorită-n sanctuare, 
Cîntec șî țîpăt picură sub piatră, 
Și-adie vîntul ca o glinare 
Peste țărîna respirînd în vatră 
Și suie dorul meu, bătînd cărare 
De andezit, prin piscurile vremii. 
Și mă înalț spre dincolo de soare, 
Să-mi număr vîrstele peste milenii. 
Și dus de dorul meu, în depărtare, 
Văd cum obîrșia mi se încheagă, 
Din vîrful unui munte ce nu moare. 
Pe glie rotunjindu-se, întreagă. 
Si-n dorul meu, cuprins de dacic soare, 
Âud din brazda aspră <um țîșnește 
O apă limpede din vechi izvoare 
Ce unduie si cîntă românește.

Maria DINCA

Diminețile
patriei

Fiecare din aceste priviri 
dinspre inima ta mai întîi 
au venit.
Privesc cu nesaț 
lanurile scăldate în rouă, 
chipul senin al copiilor 
ca un simbol al 
și așa cum orice 
are liniștea ei, 
unul lingă altul,
trec prin diminețile 

patriei

pacij 
călătorie

poeții

instituția 
spectaco- 
au avut 
mai des-

T. SPĂTARU

Azi, la Lupeni, faza orășenească 
în sala Palatului cui- • 

tural din Lupeni are 
loc astăzi, de la ora 16, 
laza orășeneasca a Festi

valului național „Cînta
rea României", ediția 
a doua.

remember
Ca Phoenix, pasărea care învie •

• Din propria-i cenușă primăvara, 
Se înalță dorința pe Cîmpie: 
„Noi vrem să ne unim cu țara . . 
Și-âtunci, venind să își sărute 
Surorile mai mari de peste munți, 
Ardealul ridică plecata-i frunte 
Și-odată cu el sute de mii de frunți. 
Era o primăvară-n acel sfîrșit de an, 
Se-nsenina văzduhul,

se limpezeau izvoare, 
Se-nseninau și inimi,

se rotunjeau hotare, 
Ne-a întregit Unirea intr-un singur trup. 
E bine-n țară și e țara- n bine 
Trăind 
în care

uniți
nu e

ne-asemănăm cu-n stup 
loc decît pentru albine.

M. BUJORESCU

S on e tci*

Ascult ciutul și cursul pe marginea iubirii 
sub care lava pură murmură spre zenit 
se crapă noaptea-n mină sub frumusețea firii 
incandescente-ondine spre mine s-au smerit. 
Eas florile-n ghirlande spre puțuri să se plece 
cînd din petale jaruri hipnotic mă atrag 
vulcanul din semințe în fapte să-mi ferece 
tot vîntul ce lovește catargele în larg.
Căldura din cărbune să mă cuprindă-n tremur 
cînd fetele sfidează oglinda sparlă-n cer 
iar inimii să-i placă zvîcnirea de cutremur.
Cu rîsul tors pe furcă sub pașnice-adierj 
yă chem cu gîndui viu s-aprindeți roșul zării 
să vă legați cu viața în freamătul visării.

Ioan Dan BALAN

cu soare- în vis 
și pe umeri 

și din lumină țes 
dopote-n praguri 

formă de fruct
pun pe ramuri, 

pe drumuri chipuri
cu lămpi. 

Să credem în diminețile 
patriei 

așa cum de istorie
au fost împărțite 

incit pe soclul înalt
al vieții 

bărbătește să ținem 
cununa cu brazdele 

bunilor.

Impresii de ia o expoziție

Ion P. VLAD

Aproape epopee
11'yăd plecînd în fiecare zi. în fiecare noapte. 

1 leacă din împărăția de piatră cu umerii înfloriți d" 
ninsoarea timpurie, purtînd în ochi atmosfera galeri
ilor, ecoul încleștării neistovite a pikamerului cu 
șunca, lumina sufletului de miner. Cărbunele nu 
părăsește muntele. 11 ia cu el la cîmpie, racordîndu-i 
suflarea la cotele unde nevoia de aer se arată la fel 
de puternică precum nevoia de hrană și apă. închis 
in fiecare străpungere nocturnă, replică redutabilă la 
ofensiva coloanelor de fum, cărbunele își declină 
statornicia," seineția, vigoarea, respirația limpede și 
puternică. O adincime pleacă să întiinească o" altă 
adîncime. Această sublimă îngemănare a adîncimii 
sufletului uman, cu ceea ce natura umană a scos din 
adincul pănuntului, îl ajută să muncească, să trăiască, 
să-și prelungească tinerețea și să-și petreacă senin 
bătrinețea Bogăția acestor ținuturi, cărbunele — mar
tor și parte dintr-un peisaj ăl devenirii zilnice, punct 
de-referință al bilanțului — va străjui drumul spre 
împlinirea deplină și autentică a uzinelor și combi
natelor din preajma Dunării, Mureșului, Oltului și 
Jiului. Va face drum „la zi11 purtînd amintirea. labi
rinturilor subterane.

Cărbunele nu asistă doar, C1 ajuta drumul eim 
piei. în același timp dâ identitate locului de unde , a 
plecat, zămislind la plecare o epopee tulburătoare 
prin vigoarea oamenilor care dăruiesc lumină.

Alexandru TATAR

î. clubul sindicate
lor din I .upeni, în 
cadrul Festivalului 

ia! ..Cîntarea Româ-

niei", ediția a doua, s-a 
deschis o expoziție eu lu
crări de pictură realizate 
de Simo

„Subteran
rului pictor Simonel Bucur.

Pictorul Simonel Bucur 
debutat în februa- 

într-0 expoziție 
grup. A participat

a 
rie, 
de 
apoi la o expoziție jude
țeană, de Ziua mineru
lui, și a finalizat o lu
crare cu tentă originală, 
prezentată la București 
in expoziția filialei U.A.P. 
Petroșani — Deva.

...Desigur, întîrziind cli
pe în șir cu privirea pe 
cele 30 de tablouri, majo
ritatea în ulei și doar 
cîteva acuarele, impresiile 
se îngemănează firesc în 
puterea de percepție a 
fiecărui privitor. Este 
foarte greu

. prinzi de imaginile 
te în cîntă ; 
rează lumi de gingășie și

Este
să te des

carc
sau îți suge-

nostalgii, luni de umbre 
și lumini Acestea sînt 
peisajele dintre care a- 
mintim cîteva: „Ultima 
tinerețe11, „Armonie blon
dă , „Strada mea11, sau 
„Simfonie" și altele. Nu

trebuie să stai prea mult 
pe gînduri ca să realizezi 
că, în fond, pictorul a 
strîns un buchet de ima
gini din copilăria și ado
lescența sa, petrecute în 
Lupeni între mine și mi
neri. Și asta înseamnă 
foarte mult (..„Spre a- 
dîncuri", „Mina Paroșeni11 
și multe alte lucrări, de ' 
fapt majoritatea). Poate 
de aici se trage seva ma
turității concepției sale 
unitare care se pecetlu- ' 
ieste rru prin amănunte I 
căutate și dispersate, I 
greu de închegat, de cu- I 
mulat și, în același timp, | 
■obositoare, ei prin înche
garea planurilor mari, 
bazate’ mimai pe sinteaă.

Omul, văzînd aseme
nea creații, devine mai 
drept, mai bun. .mai util. 
Acesta este unul din , me
ritele marelui Festival 
național „Cîntarea Româ
niei11.

luliu POPA
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— care: 
povară 
popea 

ță- 
de- 

o- 
5ta- 

propăși- 
o 

au

efectivelor armate 
/constituie o grea 
pe umerii tuturor 
retor, inclusiv pentru 

. rile socialiste —, db 
zarmare nucleară, de 
rientare a resurselor 
tclor în interesul 
rii economico-șociale. 
importanță deosebita 
proj'unerile de dezangaja
re militară pe continentul 
european și în restul lu
mii. cu deosebire cele 
privind retragerea trupe
lor străine în granițele . 
naționale și lichidarea ba
zelor militare de. pe te
ritoriul altor state, dimi
nuarea rolului blocurilor 
militare și. crearea con
dițiilor de dizolvare con
comitentă a Tratatului de 
la Varșovia și a NATO, 
lichidarea politicii de bloc, 
în vederea întăririi în
crederii între națiuni, a 
dezvoltării conlucrării paș
nice între toate statele.

Comitetul Politic Exe
cutiv a subliniat că o 
importanță esențială are 
în lumea de astăzi preo
cuparea — exprimată și .în 
Dm larația Consfâturii. Co
mitetului Politic Consul-.' 
tativ al Tratatului de la 
Varșovia — pentru înfăp
tuirea cît ip'ai grabnică a 
țelului eliminării forței 
din viața internațională 
pentru asumarea 
ției de către toate 
le de a renunța la 
rea forței și amenințarea 
eu forța în toate forme
le și manifestările ei.

Comitetul Politic Exe
cutiv și-a exprimat în
crederea deplină că, dacă 
țările socialiste, forțele, re
voluționare progresiste, toa
te jjopoarele vor acționa 
ferm, există toate con
dițiile și posibilitățile de
împiedicare a agravării si
tuației internaționale, de
evitare a izbucnirii unui 
nou război, de continuare 
și întărire a cursului des
tinderii și păcii în Europa 
și în întreaga lume. în a- 
cest sens, Comitetul Po
litic . Executiv consideră 
că trebuie făcut totul pen
tru evitarea oricărei 
caladări 
mărilor, 
narea și 
tărîtă a

obliga- 
state- 

folos:-

puls dat cheltuielilor mi
litare care ar prejudicia 
grav interesele vitale ale 
tuturor popoarelor — in- 

. clusiv interesele popoa
relor noastre — pentru re
ținerea de la orice 
suri menite să ducă 
țări rea 
cu ril-or 
oprirea ______
frații -de forță, 
militare sau alte 
ce de intimidare, 
nîndu-se exclusiv 
recția sporirii securității 
fiecărui stat.

Comitetul Politic 
cutiv apreciază că o 
portantă hotărîtoare 
în momentul de față 
tensificarea acțiunilor 
mobilizare tot mai 
a,„ maselor populare 
toate /țările europene, din 
întreaga lume, pentru ins
taurarea în viața interna
țională a unei politici noi, . 
de egalitate în drepturi 
între toate națiunile, de res
pectare a independenței și:, 
suveranității 
fiecărui stat, 
fiecărui popor de a-și 
tărî singur soarta, 
nici un amestec din 
ră. a unor relații de 
operare echitabilă și 
ci proc i avantajoasă 
toate țările de pe conti
nentul european, ca și de 
pe celelalte continente.

Comitetul Politic Exe
cutiv apreciază 
ile Declarației 
lui Politic Consultativ 
vind evoluția pozitivă 
colaborării între țările 
cialiste reprezentate 
consfătuire, precum 
exprimarea hotărîrii 
cestora de a extinde 
adinei în viitor 
economice reciproc 
tajoase, schimbul de ex
periență în construcția . 
socialismului, și comunis
mului, contactele la toa
te nivelurile pe 
partid și de stat 
domenii.

O importanță 
relevarea în

și lărgirea 
militare, 

oricăror

ma
la în -

blo- 
pentru

d-inpns- 
manevre 

mijlpă- 
acțio- 

în di-

Exe- 
i hil

are 
în
de 

largă 
din

naționale a 
a dreptului 

ho- 
fără 
ata

ci» ■ 
re- 

între •

concluzi- 
Comitetu- 

pri- 
a 

so
la 
Și 
a- 
și 

relațiile 
avan-

linie de 
și în alte

are
deosebită

Declara-

lui în treburile interne, so
lidarității și întrajutorării 
tovărășești, oferind astfel 
— în contrast puternic cu 

a- 
pe 

im-

FILME
puse de secretarul gene
ral al partidului și pre
ședintele țării și care o- 
glindesc poziția eonsecven- 

sublinîa- 
în situația 

actuală, 
nos- 

se. preocupă perma
nent: de asigurarea „ capa
cității de apărare a 

forței de 
noastre

ținuă a nivelului de 
material și spiritual al 
maselor populare. Dim
potrivă; ținînd seama de 
faptul că principala for
ță a țărilor socialiste re
zidă în dezvoltarea lor e-■ 
conomico-soeială, în suc
cesele construcției socia
liste și: comuniste, în a- 
firmarea superiorității noii 
orînduiri, că aceste suc
cese întăresc capacitatea 
de luptă și voință fiecă
rui popor „de a apăra cu
ceririle socialismului, li
bertatea și independența 
patriei, este necesar ca 
eforturile "principale ale 
partidului și guvernului să 
fie îndreptate spre întă
rirea și modernizarea ba
ze; tehnico-materiale a 
cialismului și creșterea 
năstăril generale. De 
ceea, țara noastră se 
filează pe poziția 
ferme împotriva 
escaladări a cursei 
mărilor, pentru 
rea unor măsuri 
de reducere

PETROȘANI — 
iembrie : Doctorul 
nara ; Republica : 
ramouche ; Unirea : 
Feței Palide.

LONEA : Avaria. 
ANINOASA : 

care urcă muntele,
VULCAN : New York, 

New York, seriile Î-1I.
I.IT’Î’N! Cultural: 

Corsarul din insulă ; 
Muncitoresc: Prietena
noastră veverița.

UR1CANI : Gluma.

7 No-
Poe-
Sea-
Fiul

I 
II 

I
I
I
I
I
I
I

tă a României, 
ză din nou că, 
internațională 
partidul și guvernul 
tl'Ll

politica ' de dominație, 
suprire și inegalitate 
care o promovează

. perialismnl — un nou tip 
de relații internaționale, 
cu totul superior, menit 
să exercite o puternică în- 
rîurire asupra tuturor po
poarelor, să constituie mo
del de dezvoltare viitoa-

• re a umanității.
în ce o privește. Româ

nia va dezvolta șl în vi
itor prietenia și colabo
rarea pe toate planurile 
cu țările socialiste mem
bre ale’Tratatului de la 
Varșovia, cu ’toate țări
le socialiste, adueîndu-și 

. contribuția activă la de
pășirea 
xistCnte 
întărirea 
laborărij 
creșteri i 
generale 
influenței 
Șău în Iunie.

„Comițetul Politic Exe
cutiv^ reafirmă poziția fer
mă â României de a ac-‘ 
ționa, de asemenea, nea
bătut pentru dezvoltarea 
în continuare a colaborării 

, și solidarității cu țările în 
curs- de dezvoltare, 
tele nealiniate, 
lărgirea continuă a 
burilor reciproce ș: 
operării multilaterale 
toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire so
cială, pentru participarea 
sa tot mai activă la 
ziunea internațională 
muncii, la schimbul 
dial de valori.

Comitetul Politic 
clXiv a aprobat in 
nimitate poziția tovarășu
lui Nieolae Ceausescu, a 
delegației române în le
gătură cu unele proble
me militare ale Tratatului 
de la Varșovia dezbătu
te la Consfătuirea Comi
tetului Politic Consulta
tiv. faptul că nu s-a de
clarat de acord cu adop
tarea unor măsUri ce ,nu 
au fost puse de acord în
tre: toate țările 
corespunzător 
rilor acestui
Comitetul 
cutiv, -însușindu-și 
trutotul argumentele

divergențelor e- 
între ele. la 
unității și co
lor, în vederea 

continue a forței, 
a socialismului, a 

și prestigiului

cu stu
pim tru 
schim- 

co- 
ctt

divi-
a 

mori-

Rîul

pa-
triei, de sporirea 
luptă a armatei 
naționale, a întregului po
por. rj 
eludarea 
tare, ca 
talului 
România

laiu, a. CI1 vl Cg Lt.LtUL ■

Totodată, pînă la lî- 
blocurilor 
membră a 
de la 
dezvoltă 

rarea militară cu 
țări membre, este 
tă să-și respecte , 
îndatoririle în cazul 
agresiuni imperialiste 
Europa împotriva țărilor 
socialiste. în legătură cu 
aceasta, Comitetul Poli
tic Executiv subliniază 
■necesitatea' așezării fer
me a colaborării militare 
pe principiile sacre ale 
independenței și suvera- . 
ni tații naționale, ale de
plinei egalități. țin.îndu.-se 
seama de faptul că fieca
re armată națională 
subordonată exclusiv 
riirilor supreme de 
ducere ale țării 

dive, partidului și 
nului respectiv.

mili- 
Tra- 

Varșovia, 
colabo- 

celelalte 
hotărî- 

riguros 
unei 

în

TV,

I
I
I

este 
lo- 

eon- 
respec- 
guver- 

răspunde 
în fața propriului ponor.

Comitetul Politic Exe
cutiv exprimă, totodată, 
cu toată claritatea, pozi
ția partiduluj și statului 
nostru .. ca măsurile de 
menținere a caoacității de 
apărare să aibă un ca
racter rațional, rezonabil, 
astfel îneît să nu 
vărezo poporul, tara, 
nn frîneze sau să 
dice îndeplinu’ea 
picior de înflorire 
laterală a societății 
liste și de ridicare

împo- 
să 

împie- 
progra- 
multi- 
socia- 

: con-

so- 
bu- 

a- 
,si- 

luptei 
oricărei 

înar- 
adopta- 

concrete 
continuă și 

nu de sporire a cheltuielilor 
militare, cu întregul cor
tegiu de efecte negative 
pe care aceasta le-ar com
porta.

Comitetul Politic Exe
cutiv a relevat încă o da
tă liotărîrea de nestră
mutat a partidului și sta
tului nostru de a milita 
neobosit pentru destinde
re și dezarmare. pentru ■ 
securitate și pace în Euro- 

întreaga lume, 
ferm
pro- 
noi, 
rpei- 

pașni- 
națiunile, 

pentru edificarea în Eu
ropa și pe întreaga 
netă a unei lumi, mai 
ne, i 
chițabile.

pa șj în
România va acționa 
și neabătut pentru 
inovarea unor relații 
de egalitate, respect 
proc și colaborare 
că între toate

12,30
Curs de 
lă. 12,55

Telex, 
limbă 
Curs de 

bă-franceză. 13,15 
cert dedicat celei 
60-a. aniversări a „ _ 
dobîndirii independen
ței naționale a Poloni
ei. Ffederich Chopin, 
poet al pianului. 13,45 
Publicitate. 13,00 Româ
nia. pitorească. 14,20 De-, 
cada muzicii portughe
ze. 14,45 Stadion — 
magazin sportiv în i- 
magini. 16,10 Film do
cumentar : R.P. Mon
golă. 16,25 Agenda cul
turală. 16,55 Clubul ti
neretului —- la Slobo
zia. 17,5.5 Săptămîna 
politică internă și in- 

7 Ptl-
Anto- 

pentru 
Fra- 

filmul 
argentiniene".

19,50

12,35 
spanio- 

lim-
Con- 
de a 

re-

ternațională. 18,10 
bilieitate. 18,15 
logia filmului 
copii și tineret, 
ții Ritz în 
„Nopți

i
I
1’19,30 Telejurnal. 

România socialis
II
I
I

România socialistă 
idealuri împlinite, 
Teleenciclopedia. 20,35 !

Om bo
om, sărac. _ Episo- 

21,25 
și 

Telejurnal. 
Melodii 
de ier; și

20.05
I 
I

Film serial 
gat,

1 dul 24.
c.u satira
21,55
22,10
nești

24
POSTURI VACANTE

șef serviciu administrativ, pază, P.S.I.
tehnician cu probleme de metrologie

27 7 62342 31 12

tragerii 
noiembrie

Fond : 
Report :

Exe- 
una-

Extragerea
40 87 33 30

ExtragereaExe- 
în- 
ex-

întilnire 
umorul.

Sport, 
romă- 
de azi.

I: 38 89
10 14 81
a Ii-a : 4

pla- 
bu- 

mai drepte -Și mai e-

Rezultatele 
loto din 
1978 :

LOTOSpitalul municipal Petroșani
ANUNȚĂ URMĂTOARELE

ție a faptului că. rela
țiile de prietenie și 
laborare dintre țările -so
cialiste trebuie să 
desfășoare cu

co-

se
_      . . con,secvență 

pentru condam- . ps baza principiilor in- 
respingerea ho- dependenței și suveranită- 
oricărui nou im- ții naționale, neamestecu-

es- , 
a cursei înar-

■ membre, 
prevede
ți' a ț a t.

Politic

CU...

Etapa a 14-a
loan Cușma, directorul C. L F. Petroșani

încă din copilărie și 
în prezent cînd a- 

părul nins de ani ați 
și sînteți, tovarășe 
Cosma, suporter en- 

al echipei Jiul- 
în-

pînă 
veți 
fost, 
loan 
luziast 
Intr-o perioadă îpai 
depărtată ați fost jucător 
al acestei echipe și chiar 
președintele secției de fot
bal. Sînteți amabil să 
comentăm etapa împreu
nă ?

— Deși joacă în deplasa
re, firesc e să încep 
Jiul. Echipa noastră 
deplasat la Iași, unde 
tîlnește Politehnica, 
echipă care 
două etape a cucerit 
te punctele puse în

, Maj trebuie spus că
singura formație care 
învins pe băimăfeni 
propriul „bîrlog".. Deci: 
clar că nu ne va fi 
șor.. Dar parcă sînt me- 

/ ciuri ușoarg. ? Dacă nu dai 
totul, din primul și pînă 
în ultimul minut, riști să 
guști .din cupa, amară a 
înfrîrigerii, iar jucătorii 
noștri doresc să ne aducă, 
din Dulcele tîrg al leșului 
lucruri bune. O dorește a- 
ceasta Gigi Mulțescu, Du- 
mltrache și toată echipa. 
Jiul a început să urce în

cu 
sa 
in

ii 
în ultimele 

to a-. 
joc. 
este 

a
în 
e 

u-

cet, dar sigur în clasa
ment și. cred că nu se va 
opri aici. Coi-vinul, deși 
joacă , din nou acasă, cu 
Universitatea Craiova, are 
o misiune grea, dar cred 
că o va duce la bun sfîr- 
șit.

— La București are loc 
un derby de tradiție. Ci
ne credeți că va cîștiga ?

— In primul rînd fot-
Cît 

prota- 
Stea-

balul și spectatorii, 
despre cele două 
goniste, Dinamo și 
ua, e greu, tare greu, de 
dat un pronostic. Ambe
le echipe iși cunosc bine 
jocul, punctele forte șj 
slăbiciunile, „așa că .. . toate 
cele trei variante. sînt 
posibile la pronosport : 
Steaua dorește să-și men
țină ppzitia de lider, „re
cucerită . în etapa trecută, 
iar Dinamo să intre di- 

ti- 
de

iar Dinamo să intre 
rect în lupta pentru . 
tlul de. campioană 
toamnă. ■ ■■.■„■■■

— Ce părere aveți, 
învinge Baia Mare 
„Poli" Timișoara, obți- 
nînd victoria după trei e- 
șecurî consecutive? '

— Sînt sigur de asta, 
cum cred că va învinge și

va
pe

F.C. 
zău

Argeș pe Gloria 
și Chimia Rm. 

cea în fața lui F.C. 
lior. Vîlcenii, ca și 
mărenii, au obligația mo
rală de a se reabilita în 
fața propriilor suporteri, 
în pius Chimia are o ma
rc- nevoie de puncte. Deci, 
în toate trei întîlriirile 
merg solist cu gazdele.

— -Au rămas doar trei 
meciuri asupra cărora nu 
v-ați exprimat părerea...

— Da. Sînt, cred, me
ciurile cele mai echilibra
te. Olimpia are o : misiu
ne grea în fața formației 

. din Tg. Mureș, așa cum 
au și arădanii cu echipa 
din Bacău, și C,S. Tîrgo- 
viște în meciul, cu .Sportul 
studențesc. Văd însă un 
dram de șansă în plus 
pentru gazde. Ținînd sea
ma de proverbul cum 
că „Toamna se numără 
bobocii", nici un meci nu 
este jucat dinainte, fiind
că fiecare echipă vrea să 
aibă „boboci0, cît mai 
irtulți pentru a avea la iar
nă. ,un loc călduț în clasa-

- , meni.

Vîlcenii, ca și
au <

D. CRI,ȘAN

— două posturi fochiști cazane presiu
ne medie
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